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Vážení rodiče a přátelé školy,  
toto pouze elektronické vydání našeho Zpravodaje vydáváme v nesnadné situaci, ve které se naše republika, a vlastně celý svět, nyní 
nachází. Koronavir COVID-19 nás dostal do situací, které jsme dosud nikdo z nás neřešili. Uzavření školy pro žáky, výuka na dálku 
prostřednictvím internetu, příprava vzdělávacích materiálů v těchto podmínkách, samostudium žáků, dohled nad samostudiem ze 
strany rodičů, dodržování přísných hygienických opatření, omezení v pohybu osob, nedostatek zdravotních ochranných pomůcek atd. 
Všechno se to na nás i na vás rodiče valí ze všech stran.  
V této nelehké době je velmi důležitá dobrá informovanost a sledování sdělovacích prostředků, které přinášejí aktuální informace, 
mnohé z nich závazné pro všechny obyvatele. Co se týká naší školy, je třeba vědět následující: 

1. Škola bude uzavřena delší dobu, pravděpodobně až do konce května. 
2. Školní sportovní areál i tělocvičny jsou uzavřeny. 
3. Ministerstvo školství neplánuje „protažení“ školního roku do hlavních prázdnin. 
4. Přijímací zkoušky na střední školu se budou konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. 
5. Vyučující zahájili vzdělávání žáků distančním způsobem – je třeba sledovat el. žákovskou knížku. 
6. Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog) nabízí své on-line služby (více na webu školy). 
7. Škola potvrzuje žádosti o ošetřovné pro děti ve věku 6 – 13 let. Potvrzenou žádost zasíláme elektronicky přes e-mail 

s elektronickým podpisem nebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 8 do 14:30 hodin v listinné 
podobě. 

8. Školní jídelna je pro cizí strávníky a žáky uzavřena. Oběd si však cizí strávníci i rodiče žáků mohou objednat a bude jim 
vydáván do přinesených jídlonosičů přes výdejní okénko (ceník je vyvěšen na webu školy). Nově lze objednat i hygienicky 
balenou stravu, tzv. Termolku (jen hlavní jídlo za 66,-Kč). 

9. Jakékoliv dotazy směřujte na e-mail školy skola@6zs.cz, telefon: 583215284. 
Přeji všem pevné zdraví.  

   Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

Informace k přijímacímu řízení – zápisový lístek   
 

Dle aktuální informace proběhnou přijímací zkoušky na střední školy nejdříve po 14 dnech po znovuotevření škol. Sledujte jak 
webové stránky příslušných středních škol, tak i naše webové aktuality. O případné změně termínu budou jistě informovat i média. 
Po ukončení zkoušek a přepočítání bodů každá střední škola vydá přehled přijatých a nepřijatých žáků.  
V případě, že vaše dítě bude přijato, se ihned vypravte na danou školu se zápisovým lístkem. 
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole. 
Vážení rodiče, Vaše dítě, které je žákem naší školy, již jeden zápisový lístek obdrželo. Tento zápisový lístek mu vydala výchovná 
poradkyně základní školy – upozorňujeme, že se jedná o evidovanou ceninu, kterou nelze ani kopírovat, ani vyzvednout mimo 
základní školu, na níž žák studuje. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné údaje, je potřeba doplnit pouze tabulku č. 1 
– údaje o vybrané škole a přidat podpisy zákonného zástupce a žáka. Pokud žák zápisový lístek ztratí, musí zákonný zástupce 

požádat o vydání náhradního lístku výchovnou poradkyni. Žáci, kteří v době výdeje nebyli ve škole, obdrží zápisový lístek ihned po 
návratu do školy. Stejně tak budou všichni informováni o způsobu dalšího vyplnění a podání ve škole. 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
o přijetí, za nějž se považuje zveřejnění na webu příslušné střední školy.  
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze jej vzít zpět. Toto neplatí v případě, že žák podal odvolání proti rozhodnutí  
o nepřijetí a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tomto případě lze zápisový lístek uplatnit ještě jednou. Stejně může postupovat  
i žák, pokud byl přijat na obor s talentovou zkouškou a odevzdal tam zápisový lístek. Může si ho vyzvednout a předat na novou školu. 
Nepotvrdí-li ve stanovené lhůtě uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí žáka a žák ztrácí právo být přijat.  
V případě záporného rozhodnutí (žák nebyl přijat) si na poště bez prodlení vyzvedněte doporučený dopis. Rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Na základě tohoto dopisu 
můžete podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání adresujte řediteli střední školy, na odvolání 
neuvádějte důvody jako: stres, nachlazení, nemoc… Žáci budou mít napsaný vzor odvolání. Na vyřízení odvolání je potřeba počítat 
s lhůtou až 60 dnů. 
Proto si v  případě nepřijetí vyhledejte další volná místa na střední škole nebo středním odborném učilišti a podejte nové přihlášky. 
V dalších kolech je možné podat více přihlášek. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení je možné sledovat na 
webových stránkách jednotlivých středních škol nebo Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz), u výchovné poradkyně nebo 
přímo na střední škole. 

telefon: 583215284,739430050 
e-mail: skola@6zs.cz   
webovky: www.6zs.cz 
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        Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021  
 

Ve školním roce 2020/2021 si budou žáci 7. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 2 hodiny týdně, žáci 8. a 9. ročníku pak 
po jedné hodině týdně. Výuka všech volitelných předmětů bude probíhat ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dnů. Stejně jako 
vloni využijeme k zapisování anketu v EŽK. Anketa bude žákům zpřístupněna po znovuobnovení výuky a na její vyplnění bude 
vyhrazeno 10 dnů – o přesném termínu budeme ještě informovat na webu školy. Na základě možností školy letos nabízíme v 7. 
ročníku dva bloky volitelných předmětů. Žák si pak vybere právě jeden předmět v každém bloku. Seskupení do bloků je zatím 
orientační, před vlastním spuštěním ankety bude ještě upřesněno. Výhodou on-line ankety je možnost přihlásit se z pohodlí domova 
i v případě nemoci. U každého volitelného předmětu bude nastavena maximální kapacita, pokud v anketě u předmětu uvidíte slovíčka 
„obsazeno“, je zbytečné si jej vybírat, vaše volba se nezapíše. Pokud se do některého předmětu přihlásí žáků málo, vyhrazujeme si 
právo předmět neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba.  
Žákům 7. ročníku také přibývá nový povinný předmět druhý cizí jazyk; nabízíme na výběr jazyk ruský a německý. Pro všechny žáky 6. 
ročníku bude zpřístupněna po znovuobnovení výuky anketa v EŽK, v níž spolu s rodiči vyznačí svůj zájem o druhý cizí jazyk. Stejně 
tak jako u výběru volitelných předmětů, bude i zde nastaven maximální počet žáků ve skupině. Na vyplnění vyčleníme 7 dnů. 
Pro zdárný výběr prostřednictvím ankety v EŽK je klíčové mít platné přístupové údaje do EŽK. Doporučujeme žákům 6. – 8. ročníku, 
kteří se s aplikací zatím příliš nekamarádí, aby si ověřili, zda se k informacím v EŽK vůbec dostanou, pokud ne, obraťte se na svého 
třídního učitele/ učitelku.  
Následuje přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky budoucího 7. – 9. ročníku. Pozorně si nabídku prostudujte a po dohodě 
s rodiči si vyberte předmět/y, o které máte zájem.   

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. blok  2. blok  Pouze 1 předmět Pouze 1 předmět 

Konverzace v AJ  Sportovní výchova 

CHLAPCI 

Sportovní 

výchova 

CHLAPCI 

Konverzace v AJ Konverzace v AJ Sportovní výchova 

CHLAPCI 

Informatika/ 

robotika 

Seminář  

z matematiky 

Seminář z fyziky Informatika/ 

robotika 

Finanční 

gramotnost 

Seminář  

z matematiky 

Užité výtvarné 

techniky 

Seminář z ČJ Seminář 

z matematiky 

Technické činnosti  Seminář z ČJ  Sportovní výchova 

DÍVKY 

Technické činnosti  Vaření   Vaření 
 

Technické 

činnosti  

Seminář z chemie 

Vaření Seminář 

z přírodopisu 

    

Sportovní výchova 

DÍVKY 

     

 

Víte, s kým na internetu komunikují Vaše děti? 
 

Statistiky potvrzují, že bezmála třetina českých dětí zažila sexuální útok prostřednictvím internetu na vlastní kůži. V roce 2017 dostali 
režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová nabídku natočit krátké video na toto téma. Před realizací se rozhodli zorganizovat pokus. Na 
serveru lidé.cz vytvořili falešný profil dvanáctileté dívky Týnušky a čekali, co se bude dít. Dalšími událostmi byli šokováni. Během 
prvních 5 hodin existence profilu dívku oslovilo 83 mužů ve věku od 23 do 63 let. V drtivé většině se jednalo o tzv. sexuální predátory.  
Tato zkušenost vedla režiséry k rozhodnutí natočit o problematice zneužívání dětí na internetu nezávislý celovečerní dokumentární 
film, který nazvali: „V síti“.  
„Snímek by měl vést k tomu, aby si rodiče, kteří ve světě internetu nejsou často tak zběhlí jako jejich děti, uvědomili, co se v 
kyberprostoru odehrává a jak snadno se jejich děti dostávají k nevhodnému obsahu, a mohou se tak poměrně lehce stát oběťmi.“ 
vysvětlují tvůrci dokumentu. 
Oficiální text distributora film představuje takto: 
„3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání 
dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost 
dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. 
Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých přirození a odkazy na porno. Děti jsou dokonce 
vystaveny vydírání. Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých 
dívek", pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní životní 
zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení.“ 
Na natáčení filmu dohlíželi odborníci z oblasti psychologie, sexuologie i práva. Tvůrci také komunikovali s policií, které pak předali 
veškerý natočený matriál. Někteří z predátorů jsou nyní ve vazbě a čeká je trestní stíhání. 
Film je sestříhán ve dvou verzích. Soft verze „V síti: Za školou“ je určená dětem od 12 do 15 let. Obsahuje pouze materiál, který 
nezletilé děti mohou zhlédnout. Film navíc nabízí i správné postupy řešení jednotlivých rizikových situací.  

https://www.csfd.cz/tvurce/144749-barbora-chalupova/
https://www.csfd.cz/tvurce/13302-vit-klusak/


3 
 

Plánovanou soft verzi jsme bohužel se žáky 7. – 9. ročníku nestihli navštívit, po stabilizaci situace naplánujeme náhradní termín.   
Rádi bychom všechny rodiče pobídli ke zhlédnutí tohoto filmu. Věříme, že je důležité vědět, jaké nebezpečí může díky internetu na 
děti číhat i ve zdánlivě bezpečných dětských pokojíčcích. 
Oficiální trailer najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Et55DdJN5aw 

Mgr. Jolana Papoušková, školní metodik prevence
   

Den otevřených dveří 
 

V sobotu 7. března 2020 jsme již podruhé otevřeli dveře školy zvědavým návštěvníkům. Zamířili k nám rodiče budoucích prvňáčků, 
aby si se svými ratolestmi prohlédli, co nabízíme. S trochou nostalgie se vraceli i bývalí žáci – mnozí z nich i se svými dětmi, aby si 
připomněli bezstarostné dny ve školních lavicích. Překvapili nás i současní žáčci, kteří si přišli školu důkladněji prohlédnout. Na 
všechny jsme se těšili, a připravili pro ně ochutnávku života školy: 
V odborných pracovnách fyziky a chemie probíhaly zajímavé pokusy, v informatice jezdili roboti, v dílnách se vyrábělo, v kuchyňce 
vařilo. Kdo chtěl, mohl se seznámit s výukou matematiky metodou prof. Hejného i s genetickou výukou čtení.  Na návštěvníky čekaly 
různé drobné soutěže, hry na interaktivce, hrátky s angličtinou i ochutnávka muzikoterapie či arteterapie. Probíhala zkouška 
pěveckých sborů Ptáčata a Ptáčátka, v tělocvičnách se děti mohly podle libosti i protáhnout. Ve školním poradenském pracovišti se 
zájemci mohli dozvědět, jak na učení. V pracovně dějepisu byly k nahlédnutí školní kroniky a jiné zajímavé materiály, v učebně 
přírodopisu děti poznávaly různá zvířátka a vyráběly si veselé butony. V keramice vznikala umělecká dílka, která si jejich autoři ještě 
přijdou doglazovat na letní slavnosti. A ve školní družině? Tam se hrály deskové hry a výtvarničilo ostošest. 
Věříme, že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a to i díky štědrým sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému chodu celého dopoledne  
- děkujeme firmám MK Fruit, Pekařství U radnice Horčička, restaurace Koruna, Pizzeria Istria Šumperk,  FIRRO. 
Za celé vedení školy pak děkuji všem pracovníkům školy (pedagogickým i nepedagogickým), kteří se postarali o zdárný průběh celého 
dne a také všem našim žákům, kteří přišli do školy i v sobotu, aby nám na jednotlivých stanovištích pomohli – bez vás bychom to těžko 
zvládli. Díky a příští rok zase!  

RNDr. Zuzana Bendová, zást. ředitele 

Připomínáme ve zkratce 
 

Aprílová škola – na středu 1. dubna 2020 jsme si naplánovali osvědčený projektový den, kdy si žáci 2. stupně mohou vyzkoušet roli 
učitelů. Vzhledem k současné situaci tuto akci letos rušíme. Ale deváťákům slibujeme, že pokud to jen trochu půjde, svůj „den 
před tabulí“ si do konce roku vyzkoušejí. 
Konzultační dny – nejbližší konzultační den je sice plánován na čtvrtek 23. dubna 2020 od 16 do 18 hodin, ale mnozí rodiče 
konzultují již průběžně nyní. Děkujeme všem rodičům, kteří se svými dětmi procházejí a kontrolují zadané úkoly.   
Sběrový týden na jaře nebude.  Kůrovcová kalamita zprostředkovaně zasáhla i odvětví zpracování druhotných surovin.  Sběrny starý 
papír přestaly vykupovat, ba co hůře – za jeho zpracování se v současnosti platí. Doufáme, že se situace postupem času stabilizuje a 
že budeme moci naše sběrové týdny v budoucnosti obnovit. 
 
 

Sešity pro nový školní rok 2020/2021 
 

Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. V celkové ceně sady jsou započítány 2 Kč za 
tašku a balné. Zájemci si mohou sady předplatit ve školní prodejně Rýmařovské pekárny po znovuotevření školy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co jsme prožili a co nás ještě letos ve školní družině čeká  
 

Co jsme prožili …  
Počátkem prosince jsme odjeli na finále mistrovství ČR v deskových hrách v Praze. Děti zde reprezentovaly Šumperk i naši školu.  Z 
Prahy jsme si domů přivezli mistra republiky. Josef Turek získal titul ve hře RUMMIKUB.  
Konec kalendářního roku 2019 se ve školní družině nesl v duchu setkávání. V jednotlivých odděleních školní družiny si děti společně 
se svými blízkými vyráběly dílka s vánoční tématikou. V předvánoční nabídce naší školní družiny nebyly jen kreativní dílny. Poslední 
akcí roku bylo vánoční setkání při deskohraní. Zde si rodiče v předvánočním shonu se svými dětmi v klidu pohráli. 
Leden nás v novém roce 2020 sněhem nepřivítal. Počasí bylo spíše deštivé. Proto jsme využívali vnitřní prostory školy. V nich jsme 
ovšem nezaháleli:  
Ve středu 15. ledna 2020 se ve školní družině událo napínavé klání, „Ukaž svůj talent!“. 

Sešit 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

420 2 1 1 1 

440  1  1 

444     

512 s pomoc. linkou  8 1   

513 2    

523     

524  1   

544  12 10 10 

644  1 1 1 

5110 1 1  1 

Notový  1 1  

Lenoch A4  2 1 2 

Barevné papíry  1 1 1 

Taška + balné 2 Kč 2 Kč 2 Kč 2 Kč 

Cena 76 Kč 156 Kč 112 Kč 122 Kč 

https://www.youtube.com/watch?v=Et55DdJN5aw&fbclid=IwAR3odYI7TO2WvWmx4aIqBm-zvv1fr5PLuQYPW6CEOVq5Eq3um6ud94Wk8T4
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V pondělí 27. ledna 2020 vyrostla v tělocvičně překážková opičí dráha, kterou si děti náležitě užily. 
Ve středu 29. ledna 2020 se naše škola opět připojila k celorepublikové snaze o rekord v počtu lidí, hrajících oblíbenou hru 3IQ. Díky 
nové sněhové nadílce se také v tento den také udála akce ZOO ve sněhu. Při této akci děti vytvářely sněhové sochy zvířat. 
V pátek 14. února jsme slavili 2020 svatého Valentýna 
Koncem února jsme vyráběli masopustní masky a užili si následný masopustní rej 
V sobotu 7. března 2020 jsme návštěvníkům – dětem i dospělým – zpřístupnili při Dnu otevřených dveří prostory školní družiny naší 
školy.  
Co nás dále čeká a zřejmě nemine?  
Tak tyhle akce jsme měli v plánu… Kolik z nich realizujeme, zatím nevíme. 

 v pátek 20. března 2020 vyjádříme podporu lidem s Downovým syndromem akcí PONOŽKOVÝ DEN 2020. Tento den budeme 
nosit každou ponožku jinou. A proč? Když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. Právě proto se staly 
symbolem Světového dne Downova syndromu. Lidé po celém světě tak 21. března nošením rozdílných ponožek vyjadřují symbolickou 
podporu lidem s tímto onemocněním.  
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/downuv-syndrom-svetovy-den-ponozkovy-den.A190321_094900_domaci_linv 

 Děti se dále dočkají akce „Vítání jara“. Společně s dětmi naší školy jaro 24. března 2020 přivítají i děti z okolních mateřských 
škol. 

 Noc s Andersenem se letos uskuteční v Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku, z pátku 27. na sobotu 28. března 2020. 
http://www.nocsandersenem.cz/  

 Podporu autismu vyjádříme 2. dubna 2020 při akci „Den v modrém“. 
https://nautis.cz/detail/cz/2-duben-svetovy-den-porozumeni-autismu-se-blizi-  

 V květnu chystáme něco hezkého, tvořivého pro maminky.  

 Ráda bych připomenula naše celoroční zapojení do kampaně „Celé Česko čte dětem – čtěme dětem 20 minut denně!“ („CČČD“). 
Cílem kampaně je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže. 
https://celeceskoctedetem.cz/ 

 V červnu pojedeme za zvířaty do obory ve Vernířovicích. Zde v oboře proběhne čtení s „CČČD“ spojené s vyhlášením výsledků 
sběru kaštanů. 
Toto vše by nebylo možné bez výborné spolupráce vychovatelek s třídními učitelkami. S organizací některých akcí nám pomáhá 
žákovský parlament. 
Co dál?: 

 sbíráme vršky od PET lahví (pouze od plastových nápojových lahví, NE od mléka, kávy, aviváží a jiných), 

 další aktivitou, do které se děti velmi aktivně zapojují, je sbírání tvrdého pečiva pro zvířata v oboře ve Vernířovicích. 
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

 
 
 

Což takhle dát si „FakeScape“? 
 

Jste si vždy jisti, že sdělení, které se 
tváří hezky a přitažlivě, je 
důvěryhodné? 
Místo slova „sdělení“ si můžeme 
dosadit výraz člověk či výrobek… Nebo 
se vám začínají vybavovat situace, kdy 
jste se „nechali napálit“ nebo jste 
„zbaštili novinářskou kachnu  
i s navijákem“? Těm neškodným 
případům se všichni rádi zasmějeme.  

Jak ale poznáme falešné, neseriózní 
informace a jejich autory? Jak si 
poradíme s tzv. fake news, hoaxy,…? 

osobitým způsobem. Během několika 
měsíců vymyslela hru „FakeScape“. 
 
V současné době se na naší škole 
chystá projekt, který umožní 40 žákům 
9. ročníku, aby si hru vyzkoušeli. Akce 
je naplánována na středu 29. 4. 
Netradiční výuka se odehraje ve 
sportovním areálu na Bozeňově.  
Těšte se!                    
                                    Mgr. E. Muroňová 

Šestice studentů z brněnské 
Masarykovy univerzity se rozhodla 
vytáhnout do boje proti fake news  

 
 

Exkurze pro žáky 9. ročníku 
 

 

 
 

 

 
Plánovaná akce se bohužel ruší. 
Po přijímacích zkouškách čeká žáky 9. ročníku exkurze do pražského Českého rozhlasu a nově 
prohlídka barrandovských filmových ateliérů. Akce se uskuteční v pátek 17. dubna 2020. 
Probírat se bude téma „Fungování a vliv médií ve společnosti“. Nabídka platí pro zvídavé, ale 
zároveň spolehlivé žáky, kterým nedělá problém respektovat dohodnutá pravidla či základní 
pravidla společenského chování.  
 
Český rozhlas poodkryje kromě zázemí rádiového vysílání kus historie naší země. 
Celobarrandovská prohlídka studia žáky zavede do Filmpointu (stálé expozice o historii studia  
i jeho aktuálních projektech), příležitostně do jednotlivých filmových ateliérů.  
 
INFO + přihlášky – žáci obdrží na začátku března od Mgr. E. MUROŇOVÉ. 
PLATBA – 500 Kč proběhne v kabinetu ČJ do konce března – počítat se bude s prvními 28 
žáky, kteří co nejdříve uhradí platbu. V ceně je zahrnuto jízdné, vstupné a oběd na 
Barrandově. Na akci částečně přispívá KRAPŠ.  

Mgr. Ester Muroňová 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/downuv-syndrom-svetovy-den-ponozkovy-den.A190321_094900_domaci_linv
http://www.nocsandersenem.cz/
https://nautis.cz/detail/cz/2-duben-svetovy-den-porozumeni-autismu-se-blizi-
https://celeceskoctedetem.cz/
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Informace KRAPŠ  

Množí se dotazy, zda letos o prázdninách bude příměstský tábor Klubu rodičů a přátel šestky.  
Letos tábor bohužel nebude. Všichni vedoucí táboru věnují svoji dovolenou a letos se prostě nepodařilo najít společný 
termín. Omlouváme se všem, kteří se těšili.  

Radek Šinkovský  
 

Retroden se opravdu povedl 
 

V úterý 18. února bylo na naší škole vše dosti podivné. Učitelé i děti vypadali jako vystřižení z módních časopisů 70. let 20. století. 
Z nástěnek na nás hleděli přední představitelé ČSSR i SSSR. Všudypřítomné rudé hvězdy doplňovaly informace o diktatuře 
proletariátu, o úspěších Komunistické strany Československa i o Pionýrské organizaci socialistického svazu mládeže. Den začal 
hromadnou rozcvičkou z rozhlasu po drátě, ze kterého jsme si následně vyslechli i hlášení k Vítěznému únoru. V duchu Leninových 
slov: „Učit, se, učit se, učit se!“ seděli v hodinách žáci s rukama za zády a tiše sledovali monolog učitele před tabulí. Na jeho dotazy 
odpovídali vestoje a celou větou. Někteří žáci si v branné výchově zkoušeli plynové masky, jiní se měli možnost pozdravit s 
příslušníkem Lidových milicí, secvičovali recitační pásmo s budovatelskými básněmi nebo si zazpívali Kaťušu. O velké přestávce se na 
chodbě korzovalo se svačinou v ruce a ve frontě na oběd trčela všem z úst papírová stravenka. V jídelně jsme si pak mohli prohlédnout 
originální diplomy a čestná uznání brigády socialistické práce udělená našim paním kuchařkám… 
Připomenutí 45. výročí otevření naší školy jsme si v tento náš „Retroden“ opravdu užili. Žáci měli možnost vrátit se v čase a zažít školu 
v přísném socialistickém hávu a my učitelé jsme si uvědomili, jak velmi se liší dnešní pojetí výuky od té normalizační. K tomu jsme 
navíc zažili i spoustu legrace . 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dětem, že si hru na socialistickou školu s námi učiteli s chutí zahrály. Také bychom chtěli velmi 
poděkovat Vám, rodičům i prarodičům našich žáků, kteří jste dětem zajistili skvělé dobové oblečení včetně účesů a módních doplňků. 
Snad jste se naším Retrodnem alespoň zpovzdálí také pobavili.    

Mgr. Jolana Papoušková 

Školní kola soutěží a olympiád 

Konverzační soutěž - AJ 1. Kumpošt Alexej  VI. A Konverzační soutěž - AJ 1. Holubcová Veronika IX. B 
kategorie I. A  2. Musil Adam  VI. C kategorie II. A  2. Koupilová Adéla  VIII. A 
   3. Polák Tomáš  VI. A    3. Vašíčková Anna  VIII. B 
  

Dějepisná olympiáda 1. Gronychová Michaela IX. B Chemická olympiáda 1. Kotoučová Tereza IX. C 
8. - 9. ročník  2. Hamplová Eva  IX. B kategorie D               2. Gronychová Michaela IX. B 
   3. Holubcová Veronika IX. B    3. Adam Kryštof  IX. B 
    
Zeměpisná olympiáda 1. - 2. Křapová Natálie VI. B Zeměpisná olympiáda 1. Fehér Róbert  VII. A 
kategorie A             Horníček Mikuláš VI. A kategorie B  2. Mikeska Vojtěch  VII. A 
   3. Možný Patrik  VI. A    3. Desnica Tobiáš  VII. A 
            
Zeměpisná olympiáda 1. Bíbrová Nela  VIII. C Zeměpisná olympiáda 1. Holubcová Veronika IX. B 
kategorie C – 8. ročník 2. Heřmanský Jan  VIII. C kategorie C – 9. ročník 2. – 3. Kobzová Adéla IX. B 
   3. Švédová Gabriela VIII. C                Adámková Marie IX. A 
 
Olympiáda v ČJ  1. Němcová Kateřina IX. A Biologická olympiáda 1. Seidenglanzová Johana VIII. C 
   2. Adámková Marie IX. A kategorie C  2. Vicencová Sarah  IX. A 
   3. Gronychová Michaela IX. B    3. Hansmannová Lucie VIII. C 
 

Recitační soutěž  1. Winter František  I. C Biologická olympiáda 1. Vejmola Adam  VI. C 
1. třída   2. Kamp Matěj  I. A kategorie D  2. Šinkovský Eduard VI. B 
   3. Žlotířová Lucie  I. B    3. Možný Šimon   VI. C 
        Ducháčová Ariana Ginevra I. D    4. Šmídová Hana       VII. A 
    
Recitační soutěž  1. Brokeš Lukáš  II. B Astronomická olympiáda 1. Zerzáňová Denisa VIII. A 
2. – 3. třídy  2. Duchoň Matěj  III. C kat. EF   2. Kolembusová Romana VIII. C 
   3. Baženovová Sofie III. C 
       Matematická olympiáda 1. Turek Josef  V. C 
Recitační soutěž  1. Faltus Vojtěch  V. C     kategorie Z5       2. Bartuněk Lukáš  V. A 
4. – 5- třídy      Guralová Kristýna V. B    3. Richtr František  V. C 
   2. Brokešová Nikola V. B 
       Michalová Nela  V. C Soutěž AJ „ SEARCH IT“ 1. Kajnar Michal  IX. A 
       Šedivá Lucie  IV. B 8. – 9. ročník  2. Gahaiová Marie   IX. B 
   3. Kulhánková Denisa IV. B    3. Voloszcuková Michaela VIII. B 
     
Recitační soutěž  1. Štětinová Ema  VI. B Soutěž v německém jazyce 1. Šerá Eliška  IX. C 
6. – 7. ročník  2. Macková Klára  VII. B    2. Hamplová Eva  IX. B 
   3. Roučová Eliška  VI. C    3. Nedvědová Tereza IX. B 
 
Recitační soutěž      Přírodovědný klokan 1. Heřmanský Jan  VIII. C 
8. – 9. ročník  1. Heřmanský Jan  VIII. C    2. Gronychová Michaela IX. B 
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   2. Hansmannová Lucie VIII. C    3. Hlavinka Matěj  IX. A 
   3. Vašíčková Anna  VIII. B  
       Vv soutěž  1. Zatloukal David   V. C 
Vv soutěž  1. Kolářová Eliška   V. C „Dávají za nás ruku do ohně“ 
„Příroda kolem nás“ 2. Homola Daniel Drago V. C 
1. stupeň   3. Turek Josef  V. C  Vv soutěž  1. Kunzová Klára  IX. C
       „Příroda kolem nás“ 2. Pospíšilová Eva  VII. B  
Vědomostní olympiáda „Chytrolín“    2. stupeň   3. Ladislavová Natálie VII. B 
5. ročník 
V. A:  1. Martin Prejda  V. B: 1. Václav Němeček   V. C 1. Eliška Kolářová 
 2. Daniel Štolc   2. Jakub Kopečný    2. Nela Michalová 
 
                 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Dějepisná  olympiáda 8. – 9. Gronychová Michaela IX. B Zeměpisná olympiáda 13. Křapová Natálie VI. B 
   15. Hamplová Eva  IX. B kategorie A 
 
Chemická olympiáda 4. Gronychová Michaela IX. B Zeměpisná olympiáda 12. Fehér Róbert  VII. A 
kategorie D  5. Kobzová Adéla  IX. B kategorie B 
   9. Kotoučová Tereza IX. C 
       Zeměpisná olympiáda 16. Holubcová Veronika IX. B 
Soutěž AJ „ SEARCH IT“ 2. Kajnar Michal  IX. A  kategorie C 
9. ročník   6. Gahaiová Marie  IX. B 
       Soutěž v německém jazyce 2. Hamplová Eva  IX. B 
Olympiáda v ČJ  5. Němcová Kateřina IX. A    8. – 10. Nedvědová Tereza IX. B 
           
Konverzační soutěž – AJ 10. – 11. Kumpošt Alexej VI. A Konverzační soutěž – AJ 14. Holubcová Veronika IX. B 
kategorie I. A      kategorie II. A 
 
Matematická olympiáda 4. –  6. Lukáš Bartuněk V. A 
kategorie Z5  8. – 14. Josef Turek  V. C 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Logická olympiáda  3. Richtr František  V. C Soutěž v německém jazyce    6. Hamplová Eva                   IX.B 
kat. A   15. – 18. Turek Josef V. C   
 

Sportovní soutěže 

Atletický čtyřboj – okrskové kolo 
starší žákyně 6. místo družstvo:  VIII. A – Nedbalová Eliška, Kudláčová Zuzana, Švábová Viktorie, VIII. B – Kotzmannová Emma,  
   VIII. C – Bíbrová Nela, IX. A – Vicencová Sarah, IX. B – Janušková Tereza    
 
mladší žákyně 4. místo družstvo: VII. A – Smrčková Kamila, VII. B – Švejkovská Adéla, Ladislavová Natálie, VII. C – Friedlová 
    Kateřina, Sehnalová Nikola 
 
Přespolní běh – okrskové kolo 
starší žákyně 4. místo družstvo: VIII. A – Nedbalová Eliška, VIII. B – Morávková Adéla, Kotzmannová Emma, VIII. C – Pospíšilová  
    Monika, Bíbrová Nela, IX. A – Vicencová Sarah, IX. B – Janušková Tereza 
 
mladší žákyně 5. místo družstvo: VI. A – Kremličková Nela, VII. B – Ladislavová Natálie, Pospíšilová Eva, Švejkovská Barbora,         

VII. C – Friedlová Kateřina, Horčičková Karolína 
 

Florbal dívky – okrskové kolo 
starší žákyně 5. místo družstvo: VIII. A – Nedbalová Eliška, Vašíčková Tereza, Vykydalová Adriana, VIII. B – Kotzmannová Emma,  

VIII. C – Pospíšilová  Monika, Bíbrová Nela, IX. A – Adámková Marie, Hlavinková Zuzana 
 Pavlasová Aneta, Nitsche Vanessa, IX. C – Hajná Natálie, Šerá Eliška, Kotoučová Tereza 

Florbal dívky – okrskové kolo 
mladší žákyně 3. místo družstvo: VI. A – Kremličková Nela, VI. B – Opravilová Tereza, Ramsey Isabela, VI. C – Škrachová Ella, 
    Lepšíková Vendula, VII. A – Hanáková Veronika, Morávková Adéla, Jakobová Zuzana, Turková  

Vanessa, VII. B – Ladislavová Natálie, Slavíčková Iva, VII. C – Křepelková Natálie, Sehnalová 
Nikola, Friedlová Kateřina, Janíčková Kristýna 

 
 


